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Verslag Gemeenteraad 

22 Februari 2021 

Op de gemeenteraad van februari hadden we naar goede gewoonte weer heel wat punten voor de 

rondvraag. Daarnaast hadden we ook een tweetal bemerkingen bij de agendapunten, namelijk: 

 

 Besteding Vlaams corona noodfonds voor sport , cultuur en jeugd 

Er zijn grote verschillen tussen de verschillende verenigingen vanwaar komt dat?  

Men mocht ook kosten die men gemaakt heeft ten gevolge van corona doorgeven. Zoals b.v. het zwemmen 

in Baarle door de Okra, dat is niet meer kunnen doorgaan, maar men heeft hier wel 50 procent van moeten 

betalen. Vandaar dat er wel grote verschillen zijn bij de verschillende verenigingen . 

 

De extra subsidie die men gaat uitgeven komt op ongeveer 24 000 euro 

De vraag naar nog extra ondersteuning is weg naar de verenigingen en daar hoopt men snel op een 

antwoord.  

 

We stelden dan ook de vraag of het niet beter is om nog wat opzij te houden omdat de crisis nog niet 

gedaan is en dat men nog kosten moet maken richting de zomer als men weer op kamp gaat.  

Dit gaat men verder bekijken. 

 

 Deeltijds kunstonderwijs  

Men heeft er ooit al over gesproken dat de tekenacademie voor kinderen ook in Merksplas zou doorgaan. Is 

daar al iets meer concreet ? is dit een mogelijkheid in de nabije toekomst?  

 

Men is dit nog steeds aan het bekijken. Er zijn heel wat kinderen die naar de Iko in Hoogstraten gaan of 

naar Turnhout of Beerse. Men is op zoek naar een lokaal om deze lessen hier te laten doorgaan . Men mikt 

op september 2022 om met een kinderatelier te kunnen starten in Merksplas. Dat lijkt een heel goed idee 

en hier kunnen we volledig achter staan! 

 

Rondvraag. 

1. Wat is ondertussen de stand van zaken ivm gronden in de Hoevestraat?  

 

Het antwoord was zeer kort… men heeft nog niet verder gewerkt aan dit dossier. De burgemeester vond 

het dan ook niet nodig dat we daar telkens vragen over stellen. We vinden het wel zeer raar dat er eerst 

een project is uitgeschreven, het kon niet snel genoeg gaan. En nu kan men, door corona, niet praten 

met de tegenpartij die niet meteen te vinden is om op die gronden te gaan bouwen. Men wacht dus af 

wanneer men terug fysiek rond de tafel kan gaan zitten met de betrokken partijen. We blijven dit toch 

van nabij opvolgen.  
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2. Opvolgvraag ivm de schoolstraat aan de Vrije basisschool. Heeft u ondertussen samen met het 

schepencollege al besproken of er nu een zebrapad komt aan de Vredestraat en de Molekensstraat ?   

 

Schepen Raf Verheyen vertelde ons dat er geen advies was gegeven aan het schepencollege. Maar we 

hebben de documenten opgevraagd en zagen toch wel dat er daar advies over gegeven is . 

We hopen toch dat het gemeentebestuur dit nog wil bekijken, want de veiligheid van onze zwakke 

weggebruikers is toch wel zeer belangrijk voor ons.  

 

3. We zagen bij de briefwisseling een brief van IOK die het had over gevelgroen. Verschillende gemeenten 

hebben hun reglement al aangepast zodanig dat de burger een beperkt deel van de stoep kan 

omvormen tot een geveltuin of vele gemeentes hebben deze ambitie. U kan dit doorgeven aan IOK voor 

15 februari. Wat heeft u daar mee gedaan ?  

 

Onze gemeente heeft hier niet op ingetekend terwijl andere gemeenten dat wel gedaan hebben. Als 

iemand een tegel uit het voetpad wil halen om een klimplant te zetten tegen zijn huis, kan dat. Het 

bestuur gaat daar geen regels voor opstellen.  

  

 

4. We zagen bij de briefwisseling ook nog een brief van Vlaanderen feest! Men moedigt gemeentes aan 

om iets te organiseren , maar ook buurtcomités en plaatselijke verenigingen. Gaan jullie hier als 

gemeente op in gaan? Maken jullie dit ook beter bekend bij de verschillende wijken zodat men op de 

tussenkomst beroep kunnen doen als ze aan de voorwaarden voldoen.  

Het gemeentebestuur gaat hier zeker de nodige aandacht aan schenken en gaan deze promoten bij de 

burgers. Daar zijn we dan ook zeer tevreden over want een goede buur is beter dan een verre vriend.  

 

5. Adviezen jeugd, sport en cultuur ifv de aanvraag van de schutters van de Kunstvrienden. De adviezen 

zijn letterlijk bijna dezelfde. Hoe kwam dit tot stand? 

 

De ambtenaar bekijkt het dossier steeds op voorhand , dat advies gaat dan naar de raden. In dit geval 

eerst naar de sportraad omdat het ging over sport. Daarna gaat dat naar de andere raden en zij hebben 

dit dan overgenomen.  

De cultuurraad merkt op dat er toch nog wel wat werkpunten zijn. Dit is een vrij nieuw reglement en 

aanpassingen kunnen zeker in de toekomst nog worden toegepast.  

 

  

6. Wat is de stand van zaken ivm het dossier van het hotel op de  Kolonie? Is hier al iets beslist? Gaan we 

met 1 speler verder of hoe ziet men dat? 

 

Men heeft een gesprek gehad met de personen die een dossier hebben ingediend. De burgemeester gaf 

aan dat er nog wat onduidelijkheden zijn en dat men nog wat extra vragen heeft gesteld. Wij vroegen 
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dan om ons daarvan op de hoogte te houden. We vroegen concreet om de vragen die er zijn gesteld en 

de antwoorden om deze ook te mogen komen inzien, zoals  dat is bij het hele dossier. Maar dat gaat 

niet volgens onze burgemeester want de vragen worden mondeling gesteld. Een verslag dan? Maar 

ook dat kan niet. We moeten daar geen heisa over maken.  Wij noemen dit absoluut geen heisa, maar 

openbaarheid van bestuur. Er gaat enorm veel geld naar de hele site van de Kolonie , we zouden dan 

ook graag volledig worden betrokken bij dit hele dossier. Wat als de ene speler zo weinig geeft voor het 

hotel, moet je dat dan aanvaarden? Hang je daar dan aan vast als gemeente? We stelden de vragen, 

maar kregen geen antwoord.  

Voor ons is dit een dossier dat we graag van kortbij opvolgen, maar het bestuur heeft liever dat we er 

geen vragen over stellen… zo jammer die houding! Wat we wel te zien krijgen is het uiteindelijke 

resultaat… op de gemeenteraad… wanneer alles al in kannen en kruiken is… dat noemen ze hier 

openbaarheid van bestuur.  

   

7. Kan u nog eens het strooiplan uitleggen hoe men juist is te werk gegaan?  We willen zeker en vast de 

werkmannen bedanken voor hun grote inzet!  

Is er een telefoonnummer waar mensen naar toe kunnen bellen die hun voetpad zelf niet meer kunnen 

sneeuwvrij maken?   

 

Neen, er is geen nummer waar men naar toe kan bellen. We hopen dat de buren dan de stoep vrij 

maakt voor zij die het niet zelf kunnen doen.  

 

8. We hebben nog enkele vragen aan de korpschef ivm het verslag van de politie over de kermis. We 

hebben deze dan ook pas gekregen nadat we een klacht hadden ingediend bij binnenlands bestuur.  

Deze werden beantwoord in de besloten zitting  

 

- Een document zonder logo, datum, naam van de verslaggever, … is dat een officieel document?  

- Hoe komt dat men maar een verslag heeft van 2 dagen namelijk vrijdag en zaterdag van het eerste 

weekend ?  

- Hoe zijn de verslagen gemaakt de dagen nadien? Door wie? Aan wie is de informatie doorgegeven?  

- We kunnen lezen dat er veel volk bleef buiten hangen nadat de cafés dicht moesten . Hoe is hier 

mee om gegaan door jullie?  

- We lezen “ problemen “ met dansende jeugd zonder mondmasker. Hoe is dat de volgende dagen 

verder opgevolgd? Er zijn geen corona boetes uitgedeeld. Hoe zijn deze mensen dan wel benaderd?  

 

9. We hebben schriftelijk de vraag al gesteld hoe men nu controleert op samenscholing en de verkoop van 

alcohol bij take away. De opdracht is doorgegeven aan de wijkagenten en de interventie ploegen, 

kregen we als antwoord. Vindt u als burgemeester het enkel de taak om deze zaken door te geven of is 

daar ook opvolging aan gekoppeld? Kan u dat even duiden hoe dit opgevolgd is geweest?  

N-VA Merksplas is geen vragende partij om meer controle maar wij hebben de burgemeester op zijn 

verantwoordelijkheid gewezen. Veel burgers krijgen hier al te vaak het gevoel dat in Merksplas alles 

kan, dat er weinig controle en opvolging is, dat de ene al wat meer mag dan de andere en dat geeft geen 
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goed gevoel. Het is voor niemand meer leuk, maar de regels zijn er voor iedereen. We moeten het 

samen nog wat volhouden zodat we binnenkort samen weer met z’n allen op een terrasje kunnen zitten.  

Deze vraag kwam aan bod in de besloten zitting.  

 

10. In oktober kwamen er enkele aanpassingen rond Diftar op de gemeenteraad. Daar was ook een stukje 

bij over facturatie. Het gaat over een andere manier van betalen. In het verleden  betaalde men steeds 

50 euro als je onder de drempelwaarde van 10 euro kwam. Maar klanten die nu langer dan 3 maanden 

klant zijn , betalen plots voor een jaar het ganse bedrag. Op zich komt dat op hetzelfde neer, maar 

mensen verschieten toch van hun factuur. Hoe komt dat dit aspect niet duidelijker is geduid door jullie 

als bestuur op de gemeenteraad van oktober ? U heeft het enkel gehad over prijsaanpassingen.  

Hoe komt dat daar zo laattijdig  over gecommuniceerd is  door de gemeente naar de burgers toe?  ( We 

zien  het nu op de website staan bij de nieuwsbrief  de meer over Merksplas van 18/2 , maar mensen 

hebben hun brief al wel in de bus gekregen)  

Ook de nieuwe PMD zak staat bijna voor de deur. Toen dit eerder op de agenda stond van de 

gemeenteraad hebben wij uitdrukkelijk gevraagd om hierover tijdig te communiceren. Tot op heden ( 

17/2) hebben wij daar in Merksplas nog geen communicatie over gezien. Hoe pakt men dit verder aan? 

 

Het bestuur heeft hier ondertussen ook heel wat vragen over gekregen vandaar dat men het nog snel 

had opgenomen in de Meer over Merksplas.  

We vragen hier toch om wat eerder te communiceren naar onze burgers zodat ze op voorhand weten 

wat er hen te wachten staat.  

 

De communicatie van de nieuwe PMD zak is gebeurd door de IOK. Men wilde dat zo dicht mogelijk naar 

1 maart toe zodat er geen verkeerde zakken al buiten gingen staan in februari.  

 


